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  چكيده
 خانواده يعني جامعه، بخش ترين بنيادي ساختار گسيختگي هم از عامل طالق مقدمه:

 ابعاد تمام در زوجين سازگاري ي طالقتجربه .است خانوادگي زندگي عمده فقدانهاي از يكي و

 طالق را كه افرادي .دهد مي قرار تاثير تحت را ) هيجاني و اجتماعي جسماني، (روانشناختي،

 پژوهش هدف هدف:هستند.  مواجه فردي بين و فردي متعدد كشمكشهاي با كنند مي تجربه

 روش: .بود عادي و طالق متقاضي زنان در روانشناختي رضايت جنسي و بهزيستي مقايسه حاضر

 عادي و طالق متقاضي زنان كليه تحقيق آماري جامعه و مقايسه اي -علي نوع از پژوهش اين روش

 زن 30 و طالق متقاضي زن 30زن( نفر 60 جامعه، اين بود. از 93-94شهرستان فامنين در سال 

 از آوري داده ها جمع براي شدند. تصادفي در دسترس انتخاب گيري نمونه روش عادي) با

 از استفاده با آمده، بدست اطالعات شد. استفاده روانشناختي بهزيستي پرسشنامه رضايت جنسي و

 زنان كه داد نشان نتايج يافته ها: .گرفت قرار تجزيه تحليل مورد چندمتغيري واريانس تحليل

زنان  به نسبت بيشتري فردي رشد و هدفمند زندگي خود، پذيرش عادي از بعد هيجاني جنسي،
بيشتري برخوردار بودند و در  خودمختاري زنان متقاضي طالق از اما برخوردارند، طالق متقاضي

نشد.  معناداري مشاهده جنسي، روابط مثبت با ديگران و تسلط بر محيط تفاوت رضايت فيزيكي
عملكرد جنسي به طور مستقيم و معني دار با رضايت جنسي افراد در ارتباط است  گيري: نتيجه

لذا پيشنهاد مي شود كه آموزش هاي الزم در زمينه روابط جنسي براي زوجين ارائه شود و با 
 مشكالت از پيشگيري و رضايت ارتقاي و روانشناختي زوجين زمينه بهبودتقويت بهزيستي 

  .را فراهم نمود آن هاي پيامد و زناشويي
 

 .رضايت جنسي، بهزيستي روانشناختي، طالق :يديكل واژگان
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 4، سجاد علمرداني صومعه 3حيدري  اسحاق، 2 بابك پرافكند، 1 فاطمه قرباني

  .اردبيلي محقق دانشگاه روانشناسي، ارشد كارشناس 1
  .كارداني معماري 2
  .كارشناسي حقوق  3
  كارشناس ارشد روانشناسي، دانشگاه محقق اردبيلي 4
  

  سجاد علمرداني صومعه
s_a_s١٣٩@yahoo.com  

مقايسه ي رضايت جنسي و بهزيستي روانشناختي در 
زنان متقاضي طالق و عادي(مورد مطالعه شهرستان 

  فامنين)
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  مقدمه

شايع ترين جلوه تعارض شديد است و در نهايت بالغ بر نيمي از زوج هايي كه درصدد مشاوره هستند، طالق مي گيرند  1طالق
مورد به طالق منجر مي شود و ايران، چهارمين  200مورد ازدواج، حدود  1000). بر اساس آمار رسمي در ايران از هر 2005، 2(ورسينگتون

). تعارضي كه بين زوج ها رخ مي دهد اگر پايدار باشد، 1390ق به ازدواج معرفي شده است (يوسفي، كشور جهان از نظر ميزان نسبت طال
عوارض منفي براي طرفين درگير در رابطه دارد و كيفيت زندگي آنها را پايين مي آورد. تعارض زناشويي و طالق همچنين روي بهداشت 

ند. اختالل رواني، افسردگي و اضطراب مي تواند نتيجه نارضايتي زناشويي باشد (اولسن و رواني فرد تاثير مي گذارد و آن را به خطر مي انداز
). 2001، 4). از لحاظ رواني اكثر افراد وجود تعارض در روابط زناشويي را بي نهايت تنش زا تجربه مي كنند (هالفورد2006، 3دفراين

ر نوع نيازها و روش هاي ارضاي آن، خودمحوري، اختالف در خواسته ها و نارضايتي و تعارض مي تواند ناشي از ناهماهنگي زن و شوهر د
). عالوه بر ان عوامل متعدد ديگري نيز در بروز طالق موثر 1384رفتارهاي غير مسئوالنه نسبت به ارتباط زناشويي و ازدواج باشد (قرباني، 
ري، نارضايتي جنسي، نقش پذيري جنسي، و تعارض در تربيت است كه عبارتند از:عدم ارتباط موثر، نداشتن مهارت حل مساله، پرخاشگ

)، عدم پايبندي به اصول اخالقي و تعهد به زندگي مي باشد (ليالرد و 1390؛ به نقل از جهانگيري و محمدي، 1997، 5فرزندان (اشنايدر
). از ميان علت هاي 1389تاني و همكاران، ؛ به نقل از باس2005، 8؛ سامانتاليتزينگر و كريستيناكوپ گوردن2000، 7؛ موري1996، 6پنيز

 ذكر شده براي طالق، توجه و تمركز بر روي مواردي مانند رضايت جنسي و بهزيستي روانشناختي در زوج ها مهم به نظر مي رسد. رضايت

نقل از پورحيدري و ؛ 2004، 10دارد (هاروي، ونزل و اسپرچر اش رابطه جنسي جنبة از شخص كه به عبارتي ميزان رضايتي يا 9جنسي
 شود. مي محسوب سالمت خانواده و بقا موفق، ازدواج مهم هاي شاخص از رضايت زناشويي هاي مؤلفه از يكي عنوان ). به1392همكاران، 

 مشكالت درنهايت و زناشويي بروز نارضايتي امكان جنسي، نارضايتي دنبال به مي پذيرد و تأثير ها بين زوج عاطفي ارتباط از جنسي روابط

 ها زوج بين اختالف مورد ) در1387؛ به نقل از سعيديان، نوابي نژاد و كيامنش، 1988). بك (2002، 11دارد (ترودل وجود مختلف خانوادگي

 12). هالفورد1387است (سعيديان و همكاران،  اين رابطه كيفيت و زمان سر بر آنها ميان اختالف كه است جنسي، معتقد روابط سر بر
بايد  صميميت اصل زنان مورد در اما دارد. مثبت اصل رابطه تاثير بر جنسي رابطه بهبود مردان، مورد در كه است اين عقيده بر زني )1384(

بخش  رضايت جنسي روابط داشتن بدون زناشويي ). استحكام روابط1384يابد (هالفورد،  بهبود جنسي رابطه آن دنبال تا به شود ايجاد ابتدا
 سختي كه است لذت اين مي شود و مند بهره آن از خود عمر طول در فرد يك كه هايي است لذت مهمترين از جنسي لذت افتد؛ مي خطر به

 ابطه ر از رضايت كه معتقدند كه محققين است خاطر اين به ).2002نمايد (اصغري،  مي تحمل قابل را بين زوجين مشكالت و زندگي هاي

). امروزه ثابت شده است 2002، 14و باتل، اسكاماچر و ويدنر1998، 13است (يونگ و لوكيس جنسي رابطه از رضايت در گرو همواره زناشويي
 30تا  20كه علت بسياري از آشفتگي هاي رواني و ناسازگاري هاي زناشويي عدم رضايت جنسي است. به طوري كه آمارها نشان مي دهد 

درصد از خيانت  40ت جنسي به روابط فرازناشويي روي مي آورند. اشاره شده كه درصد زنان آمريكايي به علت عدم رضاي 15درصد مردان و 
ها و معاشرت هاي پنهاني در همسران ايراني ناشي از عدم رضايت جنسي يكي از زوجين است (جهانفر، رمضاني تهراني و سادات هاشمي، 

1381.(  
 سالمت ذهني واژه عنوان به روانشناختي است. بهزيستي 15متغير ديگري كه با طالق در ارتباط است مفهوم بهزيستي روانشناختي   

 ). افزايش2000، 17و سليگمن و كاسيكس زنت ميهالي 2002، 16رود (داينر و بيس وس داينر مي كار به روانشناسي تحقيقات در عمومي

                                                            
١. divorce 
٢. Worthington 
٣. Olson & Defrain 
٤. Halford  
٥. Schneider 
٦. Lilard & Penees 
٧. Moory 
٨. Samantaletisenger & Cristinagordoun 
٩. Sexual Satisfaction  
١٠. Harvey, Wenzel & Sprecher  
١١. Trudel  
١٢. Halford  
١٣. Young M, Luquis  
١٤. Beutel, Schumacher & Weidner  
١٥. Psychological Well-Being  
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بهزيستي  كلي طور ). به2001، 18شود (ويترسو مي تعريف بهينه بهزيستي به عنوان منفي حالت هاي كاهش و مثبت هاي حالت ظرفيت

 20ريف اي مؤلفه شش مدل با و )1993، 19تعريف (واترمن شخصي براي رشد تالش و شناختي هستي هاي چالش با درگيري روانشناختي

 را  روانشناختي بهزيستي ريف .است روانشناختي ي بهزيستي حوزه هاي مدل مهمترين از ريف ). مدل1989است (ريف،  شناخته شده

 ارتقاء براي تالش در روانشناختي ديدگاه بهزيستي اين در داند. مي " فرد واقعي ي بالقوه توانايي هاي جهت تحقق در كمال براي تالش"

 دارند، اساسي نقش زناشويي زندگي در جنسي نيازهاي و ). با توجه به اينكه اميال1995(ريف،  شود مي متجلي فرد هاي وتوانايي استعدادها

عاطفي بين زن و شوهر  وابستگي و شود گرفته ناديده زناشويي اختالفات و زندگي روزمره موجب مي شود بسياري از مشكالت جنسي لذت
بنابراين  .گردد مي وكشمكش درگيري باعث و اندازد مي خطر به را زناشويي رابطه آن، حل بدون مشكالت اين گرفتن افزايش يابد. ناديده

عملكرد جنسي افراد بخش هاي گوناگوني داشته كه رسيدن به ارگاسم تنها يك بخش آن را شامل مي شود، هر چند مطالعات مختلف 
ن را با رضايت ارتباط رسيدن به ارگاسم را با رضايت جنسي به كرات نشان داده اند؛ اما به طور كلي عملكرد جنسي را در زنان و ارتباط آ

مندي جنسي و بهزيستي روانشناختي شان مورد بررسي قرار نداده اند و از آنجايي كه تحقيقات در زمينه رضايت جنسي زنان و يا عملكرد 
جنسي ايشان در ايران به صورت ناچيزي انجام شده است و با توجه به اينكه رضايت جنسي زنان در تداوم زندگي زناشويي و بهزيستي 

شناختي بسيار موثر بوده و اكثرا در برنامه هاي آموزشي بهداشتي كمتر مورد توجه قرار گرفته است، بنابراين پژوهش حاضر براي پاسخ روان
آيا زنان  - 2آيا زنان متقاضي طالق و عادي از نظر رضايت جنسي تفاوت معناداري با هم دارند؟  -1گويي به اين دو سوال انجام گرفت كه 

  و عادي از نظر بهزيستي روانشناختي تفاوت معناداري با هم دارند؟ متقاضي طالق 
 پيشينه تحقيق

پژوهش هاي مختلف نشان داده اند كه بين رضايت جنسي با عزت نفس، تجارب گسترده جنسي، رضايت از ارتباطات، مشكالت 
كردي جنسي رابطه وجود دارد (برادباري، فين جنسي، صميميت، خودافشايي جنسي و خود افشايي غير جنسي و دارا بودن سطحي از بدكار

 رابطه هر در به ارگاسم رسيدن دفعات تعداد همچنين و فرد يك در فعاليت جنسي تعداد كه است داده نشان ). مطالعات2004، 21چام و باچ

 به بار جنسي چندين رابطه يك طي كه ). زناني2005، 22باشد (ليت زينگر و گوردن مي مرتبط جنسي وي روابط از رضايت با نيز جنسي

مي رسند (گرينبرگ،  ارگاسم به بار تنها يك رابطه طي يك در كه هستند زناني به جنسي بيشتري نسبت رضايت داراي ، رسند مي ارگاسم
زنان، نه زن انجام شده حاكي از آن است كه دست يابي به ارگاسم جنسي براي  8500). نتايج پژوهشي كه بر روي 2002، 23بروس و هفنر

تنها به سازگاري جنسي بلكه به رضايت از كل رابطه زناشويي بستگي دارد. همچنين در هنگام تعارض ميان زوجين، يكي از دو معيار فراواني 
  ). 1953، 24ارگاسم يا ميزان رابطه جنسي به سطحي كمتر از حد معمول تنزل پيدا مي كند (كين سي

را در افزايش بهزيستي رواني نيز مورد توجه قرار داده اند. مطالعه مروري راسن و باكمن مطالعات مختلف نقش رضايت زناشويي    
حاكي از ارتباط بين رضايت زناشويي و فعاليت جنسي از يك طرف و بهزيستي هيجاني، رضايت همسر و كيفيت زندگي كلي از طرف ديگر 

تباط جنسي ارضاكننده تر و فعال تر گزارش هاي همساني در مورد دارد. اگرچه، طبيعت علي اين رابطه نامشخص است، زنان داراي ار
) با در نظر گرفتن تفاوت هاي جنسيتي، در مردان 2008، 25رضايت از ارتباط زناشويي و رضايت عاطفي باالتر ارائه مي كنند(راسن و باكمن

). با 2005، 26ن اين موضوع صادق نيست (بايرسكاهش رضايت جنسي منجر به كاهش رضايت ارتباط زناشويي مي شود، در حالي كه در زنا
اين حال زناني كه از ارتباطات جنسي خود نارضايتي هايي دارند، سطوح پايين تر بهزيستي روانشناختي عمومي را گزارش مي كنند 

ي با سالمت ).همچنين نشان داده شده است كه شيوع مشكالت جنسي و رضايت جنس2009، 27(ديويسون، بل، الكينا، هولدن و ديويس
  ).2005، 28روان، كيفيت زندگي و رضايت از زندگي عمومي ارتباط دارد (ليو، كيم و تسو

                                                                                                                                                                                            
١٦. Diener& Biswas-Diener  
١٧. Seligman & Csikszentmihalyi  
١٨. Vittersø 
١٩. Waterman 
٢٠. Ryff 
٢١. Bradbury, Fincham & Beach  
٢٢. Litzinger & Gordon 
٢٣. Greenberg, Brues & Heffner  
٢٤. Kinsey  
٢٥. Rosen & Bachmann 
٢٦. Byers  
٢٧. Davison, Bell, LaChina, Holden & Davis  
٢٨. Lau, Kim & Tsui  



  145-155، ص 1395فروردين  ،3، جلد  10علوم انساني اسالمي، شماره 
ISSN: ٢١٤٨-٤٧١٩ 
http://www.joih.ir  
 

 

  
  مباني نظري

 دو به را ها آن بندي مي توان تقسيم يك در كه دارد وجود خانوادگي روابط باب در شناسي جامعه متعددي در رويكردهاي نظري

نمود(ريتزر،  تقسيم اجتماعي كشمكش بر مبتني هاي ونظريه اجتماعي توافق بر مبتني كاركردگرايي شناختي هاي جامعه نظريه دسته
 باشد. مناسب موضوع با درارتباط كشمكش نظريه از استفاده رسد مي نظر به پژوهش، اين در مطالعه مورد موضوع ماهيت به توجه ). با1374

 پردازاني نظريه جمله از )1972( اسكانزوني .نمود اشاره تعارض اسكانزوني نظريه به توان مي خانواده حوزه در هاي كشمكش نظريه بين از

 ممكن است تعارض كه را )1904( 29زيمل بحث اين همچنين وي .است كرده كار همسران بين زمينه كشمكش در تضاد، مكتب در كه است

 كه كشمكشي - 2 بازي قوانين در 30اصلي كشمكش-1 :كند مي صحبت كشمكش نوع دو از و كرده قبول گردد، همبستگي و يگانگي باعث

 به را خانواده اصلي هاي نقش كشمكش، نوع دو اين مطابق سپس است. او بازي  قوانين از خستگي از ناشي دليلش و نيست بنيادي و اساسي

 هنجارهاي و ها نقش به اسكانزوني). 1390؛ نقل از موحد و عزيزي،2002، 31دهد (كالين و وايت مي شرح ها بين زوج بازي يك عنوان

 به رسيدن براي بياني زن وظايف همچنين و حقوق بيان منظور به شوهر سودمند و مؤثر وظايف ميان مبادله يك عنوان حاكميت به خانواده

 باشد. به مي شوهر وظيفه زن، حقوق و است زن شوهر، وظيفه حقوق اي سويه دو و متقابل شكل كند. به مي توجه سودمند و مؤثر حقوق

 بياني و زباني وظايف زن، و دارد خانواده آور نان عنوان به سودمندي و مفيد وظايف درخانواده، سنتي نقش تقسيم مطابق شوهر، وي عقيده

 كه دارد حق زن .برعهده دارد را همسر با خوب جنسي ي رابطه داشتن و ها بچه از مراقبت خانواده، فضاي از استرس و تنش كاستن از مثل

 شدن برآورده انتظار خود، همسر از كه دارد حق نيز و شوهر كند فراهم را خانواده و او مادي نيازهاي كه باشد داشته انتظار خود شوهر از

 مدل نوع دو با مطابق دارد. ترجيح زن هاي خواسته و انتظار بر رابطه اين در مرد البته انتظار باشد، داشته را جنسي و عاطفي نيازهاي

 بين كشمكشي چنين مسائل اقتصادي و غيره اتفاق بيافتد؛ اما ها، بچه تربيت سر بر است ممكن بنيادي غير كشمكش كشمكش اسكانزوني،

 تعارض اين است معتقد )1904زيمل ( از تبعيت به اسكانزوني عالوه ايجاد نمي كند. به ها آن سنتي اصلي هاي نقش در تغييري همسران،

 اما رشد و تغييرات مناسب شود. ايجاد باعث و برده باال را خانواده استحكام و ازدواج پايداري و ثبات ميزان است درخانوادهبنيادي ممكن  غير

 طرف انتظارات برآوردن در همسران از اگر يكي وي، عقيده به .كشد مي چالش به را ها آن هاي اصلي نقش همسران، بين بنيادي تعارضات

 از جنسي نيازهاي يا شوهر طرف از زندگي مادي نيازهاي كردن فراهم در نظير  كوتاهي كند، كوتاهي و قصور خود وظايف انجام و مقابل

 و افزايش زنان دسترس در منابع افزايش مثل خانواده حيطه از خارج منابع اما .است ازدواج در نابرابري ايجاد احساسات آغاز زن، طرف

 عقيده به .دهند قرار نظر تجديد را مورد خود بنيادي و اصلي هاي نقش تا شد خواهد موجب زنان، سوي از شغل يافتن و تحصيالت

 جابجا نيز را خانواده در قدرت ميزان كه چرا .است خانواده در كشمكش تعارض و ايجاد دليل همسران، هاي اساسي نقش در تغيير اسكانزوني

 اصلي و هاي سنتي نقش در تغيير همسران، بين تعارض ايجاد عوامل از يكي اسكانزوني، كشمكش نظريه به توجه ) با1904كند(زيمل،  مي

 نياز به توجه با مرد، طرف از جنسي رابطه اعمال كنترل :اند شده تعريف گونه اين جنسي رابطه زمينه در كه هايي نقش .باشد مي مرد و زن

 گرديده مهيا فرهنگي بستر بايد ابتدا ها نقش اين در تغيير براي شوهر. خواست و با نظر مطابق همسرش برابر در زن بودن منفعل و او ميل و

 به را خود وجاي شود متحول دارد وجود همسران جنسي روابط زمينه در مردان فاعلي نقش و زنان منفعل نقش به عنوان امروز كه آنچه تا

است كه بر طبق  اين دارد وجود زوجين اكثر روابط در همسران جنسي رابطه در كه چيزي .دهد جنسي روابط در زوجين مؤثر نقش داشتن
 عدم تبعات بدانند سويه است. زنان معموال بي آنكه يك و منفعل اي رابطه همسر با جنسي رابطه در زنان نقش خانواده، همان ساختار سنتي

 رابطه به ميل زماني اگر حتي كه جايي تا .اند پذيرفته را جاي مي گذارد، اين قانون به همسرشان با روابط بر را مخربي تأثير چه ها آن رضايت

مي  همسران بين و خانواده در تعارض ايجاد كه رسد مي نظر به كنند. بنابراين نمي بيان را آن رابطه را هم داشته باشند، از رضايت كسب يا
 نقش كه زماني- 2كند.  كوتاهي انتظارات همسرش و نيازها برآوردن و وظايف انجام در زوجين از يكي كه زماني- 1باشد:  داشته دليل دو تواند

 دليل طبق اساس اين كند. بر پيدا تغيير مناسب بستر ايجاد و زوجين به رساندن كافي آگاهي بدون خانواده در مرد و زن سنتي و اصلي هاي

 برآورده كردن در كوتاهي دارد. وجود شوهر) و (زن طرف دو هر در كه است غريزي و طبيعي نيازي جنسي، كه نياز داشت بيان توان مي اول

 حلي راه تعارض اين رفع براي اگر شود كه مي خانواده در تعارض زمينه شدن فراهم باعث همسران، از كدام هر سوي از نياز اين صحيح

 را همسران ميان تعارضات هم اسكانزوني، كشمكش اندازد. نظريه مي به خطر را زناشويي رابطه كليت و شده بيشتر آن شدت نشود، انديشيده

                                                            
٢٩. Simmel  
٣٠. Basic  
٣١. Klien & White  
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 عنوان به نظريه اين از پژوهش اين در ). بنابراين2005، 32كند (ميستون و تراپنل مي اشاره زوجين رابطه  جنسي به هم و گيرد مي بر در

  است. استفاده  شده نظري چهارچوب
  روش

در  شهرستان فامنين عادي و طالق متقاضي زنان كليه تحقيق آماري مقايسه اي مي باشد. جامعه ي -علي نوع از مطالعه اين روش   
 بدين نمونه اعضاي انتخاب شيوه است. عادي) زن 30 و طالق زن متقاضي  30زن ( نفر 60 پژوهش اين نمونه بودند. حجم 93-94سال

 باالتر و سيكل تحصيالت از و كرده مراجعه شهرستان فامنين خانواده دادگاه به كه طالق متقاضي زنان از نفر 30 ابتدا تعداد در كه بود صورت

 ترتيب شد. بدين اي استفاده مرحله چند اي خوشه گيري نمونه روش از نيز عادي زنان انتخاب براي شد. بطورتصادفي انتخاب برخوردارند؛

شد.  انتخاب تصادفي بطور دخترانهابتدايي  مدرسه دو و پسرانه ابتدايي مدرسه دو شهرستان فامنين بين مدارس ابتدايي از اول درمرحله كه
 بين از بعدي در مرحله.شد انتخاب تصادفي آموز) بطور دانش 120 (جمعا آموز دانش 15 هركالس از كالس و دو مدرسه هر از دوم درمرحله

 سن) و ازدواج مدت تحصيالت، (سطح شناختي هاي جمعيت ويژگي لحاظ از كه طالق سابقه بدون ،مادر شده انتخاب آموزان دانش مادران

رضايت جنسي و  مقياس شامل كه پژوهش ابزار شد خواسته آنها از و شد انتخاب مطالعه جهت مي باشند، طالق متقاضي زنان مشابه
 جهت را خود توافق كه گرفت صورت افرادي توسط پرسشنامه تكميل است ذكر به الزم اين نكته البته .كنند تكميل را بهزيستي روانشناختي

مورد   16Spssنرم افزار از استفاده با متغيري چند واريانس تحليل از استفاده با نيز دادههاي پژوهش بودند. نموده اعالم آزمون در شركت
  گرفتند. براي جمع آوري اطالعات نيز از ابزارهاي زير استفاده شد: قرار تحليل

  
براي ارزيابي سطوح رضايت ) 1981كروسكاپ ( و هريسون –توسط هادسون  1981سال در  پرسشنامه ي رضايت جنسي:

. رضايت جنسي را در دو شودباشد و جزء پرسشنامه هاي خودگزارش دهي محسوب ميسوال مي 25زوجين ساخته شد. اين مقياس داراي 
 و شودمي مشخص 6 تا 0 بين اي درجه 7 مقياس يك سطح در  پاسخ آزمودني به هر ماده آزمون. بعد فيزيكي و هيجاني ارزيابي مي نمايد 

 نمره. دارد معكوس گذارينمره مقياس، هايماده از ايپاره همچنين. است نوسان در 150 تا0 بين تست كل در هاآزمودني نمره مجموع در
 بدست 91/0ي اين مقياس توسط طراحان محاسبه و آلفاي كرونباخ آن درون ثبات. است جنسي رضايت كننده منعكس مقياس اين در باال

شد. روايي مقياس از طريق روايي تفكيكي  93/0آمد. اعتبار مقياس نيز با روش باز آزمايي با فاصله يك هفته محاسبه گرديد كه برابر 
 .محاسبه گرديد كه نتايج نشان داد مقياس توانايي تشخيص زوجين دارا و فاقد مشكالت جنسي را دارد

در  ولي داشت سوال120 اصلي، فرم نمود. طراحي 1980 در سال ريف را مقياس اين ريف: روانشناختي بهزيستي پرسشنامه ي
 مقياس .شد برده كار به آن سؤالي 84 فرم پژوهش، اين در شد. نيز پيشنهاد آن سؤالي 18 و 84، 54 تر كوتاه فرمهاي بعدي هاي بررسي

 بر تسلط و رشد شخصي زندگي هدفمند، مختاري، خود ديگران، با مثبت رابطه پذيرش خود، مقياس خرده شش داراي روانشناختي بهزيستي

 مخالف كامالً درجه اي ليكرت (از 6هاي اندازه در را آزمودني هاي پاسخ كه است سئوال 14 عامل داراي هر سؤالي 84 فرم در .است محيط

 نمرات .بود خواهد 504 و 84 ترتيب به بهزيستي روانشناختي مقياس در آزمودني نمره حداكثر و حداقل .) مي سنجد6موافق= كامالً تا 1=

كيس (ريف،  و ريف بوسيله ابزار اين پايايي ضريب .است مقياس شش خرده از يك هر در باالتر روانشناختي بهزيستي دهنده باالتر نشان
خدابخش و منصوري، ( به دست آمد 85/0در اين آزمون با روش بازآزمايي  مقياس اين پايايي و است شده گزارش 91/0تا  83/0) بين 1995
). بررسي همبستگي اين ابزار با مقياس هايي كه كاركردهاي مثبتي چون حرمت خود، تعادل عواطف، كنترل دروني و رضايت از 2011

  ). 1989زندگي را مي سنجند، نشان دهنده همبستگي مثبت اين ابزار با اين كاركردها است (ريف، 
  

  يافته ها
نفر از زنان عادي نيز با  30بودند و تعداد  96/0و انحراف استاندارد  39طالق با ميانگين سني نفر از زنان متقاضي  30تعداد 
  مي باشند، در اين پژوهش شركت كردند. 67/0و انحراف استاندارد  42ميانگين سني 

  
  
  
  

                                                            
٣٢. Meston & Trapnell 



  145-155، ص 1395فروردين  ،3، جلد  10علوم انساني اسالمي، شماره 
ISSN: ٢١٤٨-٤٧١٩ 
http://www.joih.ir  
 

 
  

  . اطالعات جمعيت شناختي آزمودني ها1جدول 
  

ج  سن  متغيرها
  نس

  گروه ها
D 

ز
  ن

زنان متقاضي 
  6/0  9  طالق

3
0  

  زنان عادي
2  7/0  

3
0  

  
قبل از اجراي آزمون تحليل واريانس چند متغيري پيش فرض هاي آن آزمون شد. نتايج آزمون لوين نشان داد كه واريانس هاي    

تحليل واريانس چند ي آزمون هاي دو گروه در متغيرهاي رضايت جنسي و بهزيستي روانشناختي تفاوت معناداري با هم ندارند. نتيجه
درصد از واريانس يا تفاوت هاي  76/0نشان داد. به اين معنا كه  76/0متغيري ميزان تفاوت بين دو گروه با توجه به متغيرهاي وابسته را 

  فردي آزمودني هاي دو گروه در متغيرهاي رضايت جنسي و بهزيستي روانشناختي مربوط به تفاوت هاي گروهي مي باشد.
  

  ها ن آ مؤلفه هاي و بهزيستي روانشناختي و رضايت جنسي در ها آزمودني معيار انحراف و يانگين. م2جدول 
  

 M SD گروه ها متغيرها M SD  گروه ها  متغيرها

رضايت 

  فيزيكي

خود   53/0  19/10  زنان متقاضي طالق

  مختاري

  64/1  90/13  زنان متقاضي طالق

  56/1  11/12  زنان عادي  87/0  23/12  زنان عادي

رضايت 

  هيجاني

تسلط بر   11/1  02/13  زنان متقاضي طالق

  محيط

  16/1  75/15  زنان متقاضي طالق

  93/0  87/14  زنان عادي  09/1  43/14  زنان عادي

رضايت 

  جنسي

زندگي   98/0  18/16  زنان متقاضي طالق

  هدفمند

  11/2  34/13  زنان متقاضي طالق

  01/1  97/14  زنان عادي  86/0  39/17  زنان عادي

  67/0  80/11  زنان متقاضي طالق  رشد فردي  60/1  62/14  زنان متقاضي طالق  پذيرش

  94/0  65/13  زنان عادي  30/1  56/15  زنان عادي

روابط 

مثبت با 

  ديگران

بهزيستي   23/1  35/14  زنان متقاضي طالق

  روانشناختي

  02/2  29/17  زنان متقاضي طالق

  43/1  65/18  زنان عادي  02/1  70/16  زنان عادي

  
نشان مي دهد كه ميانگين زنان عادي در رضايت فيزيكي، رضايت هيجاني و نمره كلي رضايت جنسي بيشتر از زنان  2جدول    

)، رضايت هيجاني M ،87/0=SD=23/12متقاضي طالق است. به طوري كه ميانگين و انحراف استاندارد زنان عادي در رضايت فيزيكي(
)43/14=M ،09/1=SD( )39/17و نمره كلي رضايت جنسي=M ،86/0=SD مي باشد. همچنين ميانگين زنان عادي در پذيرش، روابط (



  145-155، ص 1395فروردين  ،3، جلد  10علوم انساني اسالمي، شماره 
ISSN: ٢١٤٨-٤٧١٩ 
http://www.joih.ir  
 

 
مثبت با ديگران،زندگي هدفمند، رشد فردي و نمره كلي بهزيستي روانشناختي بيشتر از زنان متقاضي طالق مي باشد، در حالي كه ميانگين 

ط بيشتر است. به طوري كه ميانگين و انحراف استاندارد زنان عادي در زنان متقاضي طالق در خودمختاري و تسلط بر محي
رشد  )،M ،01/1=SD=97/14زندگي هدفمند( )،M ،02/1=SD=70/16روابط مثبت با ديگران()،M ،30/1=SD=56/15پذيرش(

 ) و زنان متقاضي طالق درM ،43/1=SD=65/18) و نمره كلي بهزيستي روانشناختي(M ،94/0=SD=65/13فردي(
  مي باشد. )M ،16/1=SD=75/15) و تسلط بر محيط(M ،64/1=SD=90/13خودمختاري(

  
  ي معناداري تفاوت بين مولفه هاي رضايت جنسي و بهزيستي روانشناختي. نتايج آزمون مانوا براي مقايسه3جدول 

  
  اندازه اثر SS df MS F P  متغيرها 

  089/0  06/0  20/3  12/11  1  12/11  رضايت فيزيكي

  20/0  001/0  07/4  15/10  1  15/10  رضايت هيجاني

  67/0  001/0  70/5  58/10  1  58/10  پذيرش خود

  45/0  07/0  36/12  78/21  1  78/21  روابط مثبت با ديگران

  51/0  02/0  24/3  72/7  1  72/7  خودمختاري

  43/0  09/0  61/5  48/7  1  48/7  تسلط بر محيط

  49/0  003/0  48/8  78/27  1  78/27  زندگي هدفمند

  78/0  04/0  39/6  23/20  1  23/20  رشد فردي

  
)، پذيرش F ،001/0<P=07/4نشان مي دهد كه بين دو گروه از زنان عادي و متقاضي طالق در رضايت هيجاني( 3نتايج جدول   

) F ،04/0<P=39/6) و رشد فردي(F ،003/0<P=48/8، زندگي هدفمند()F ،02/0<P=24/3)، خودمختاري(F ،001/0<P=70/5خود(
تفاوت آماري معناداري وجود دارد. به عبارت ديگر زنان عادي از رضايت هيجاني، پذيرش خود، زندگي هدفمند و رشد فردي بيشتري نسبت 
به زنان متقاضي طالق برخوردارند، اما زنان متقاضي طالق از خودمختاري بيشتري نسبت به زنان عادي برخوردار بودند اما در مولفه هاي 

  فيزيكي، روابط مثبت با ديگران و تسلط بر محيط اين تفاوت معنادار نشد. رضايت
  

  . نتايج آزمون مانوا براي مقايسه معني داري تفاوت بين رضايت جنسي و بهزيستي روانشناختي4جدول 
  

  اندازه اثر SS df MS F P  متغيرها

  52/0  01/0  4/6  1/120  1  1/120  رضايت جنسي

  69/0  009/0  9/10  23/178  1  23/178  بهزيستي روانشناختي

  
) و بهزيستي F ،01/0<P=4/6نشان مي دهد كه بين دو گروه از زنان عادي و متقاضي طالق در رضايت جنسي( 4نتايج جدول    

) تفاوت آماري معناداري وجود دارد. به طوري كه ميانگين زنان متقاضي طالق در رضايت جنسي و F ،009/0<P=9/10روانشناختي(
  . بهزيستي روانشناختي پايين تر از زنان عادي مي باشد
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  بحث ونتيجه گيري:
 داد نشان پژوهش اين يافته هاي بود. عادي و طالق متقاضي زنان در روانشناختي بهزيستي رضايت جنسي و  مقايسه حاضر، پژوهش هدف

كمتري به دست آوردند. در اين راستا مي توان به نتايج پژوهش زنان متقاضي طالق در بعد هيجاني جنسي در مقايسه با زنان عادي نمره  كه
) اشاره نمود. بنابراين مي توان 1953) و كين سي(2002)، گرينبرگ و همكاران(2004)، برادباري و همكاران(2005ليت زينگر و همكاران(

از اين رو عدم توجه به مشكالت افراد در زمينه  گفت كه عملكرد جنسي به طور مستقيم و معني دار با رضايت جنسي افراد در ارتباط است.
عملكرد جنسي ايشان مي تواند منجر به بروز نارضايتي جنسي شده و با گذشت زمان ابعاد روحي و حتي روابط زناشويي و خانوادگي افراد را 

نان عادي از پذيرش خود، زندگي تحت تاثير قرار دهد. نتايج پژوهش حاضر همچنين نشان داد كه زنان متقاضي طالق در مقايسه با ز
هدفمند و رشد فردي كمتري برخوردارند و در خودمختاري نمره بيشتري كسب كردند. اما در مولفه هاي روابط مثبت با ديگران و تسلط بر 

و ليو  و  )2005)، بايرس(2008)، راسن و باكمن(2009محيط اين تفاوت معنادار نشد. اين يافته ها با نتايج ديويسون و همكاران(
 و زناشويي نابسامان زندگي وضعيت زندگي كه نامطبوع وقايع و مشكالت كه داد نشان تحقيق اين ) هم سو مي باشد. نتايج2005همكاران(

 زندگي و اساس طالق براين كنند مختل و داده قرار تاثير تحت را شناختي روان بهزيستي قادرند شود مي محسوب آن جزء نيز طالق

 شايد رو ازاين شناختي بينجامد. روان بهزيستي كاهش يا تنيدگي ايجاد به تواند مي دارد زا وتنش ثابت تقريبا ماهيتي كه نابسامان زناشويي

 عدم خشم، تنهايي، احساس افسردگي، افزايش پريشاني، كنند مي تجربه را شان خانواده شدن گسسته كه زناني از بسياري گفت بتوان

 ميان در بخصوص جنسي روابط مورد در بحث به اينكه توجه با كه است ذكر اند. قابل كرده گزارش درخود را ندگيدرما و كنترل، اضطراب

 مطالعه اين در اين محدوديت نمايند، خودداري واقعي پاسخ ارائه از شرم بدليل احساس زنان برخي است ممكن و بوده معمول زنان كمتر

 تا باشد، نمي آنها مشخصات و نام درج به اينكه نيازي بيان و پژوهشي واحدهاي خود توسط ها تكميل پرسشنامه ولي گشت، مي احساس

 تعداد افزايش با است. كاهش حجم نمونه از ديگر محدوديت هاي اين پژوهش مي باشد كه مي توان كاسته محدوديت اين از تاثير حدي

بنابراين بر اساس نتايج اين پژوهش مبني بر پايين بودن رضايت جنسي و بدست آورد.  زنان اين وضعيت از تري دقيق اطالعات نمونه
بهزيستي روانشناختي در زنان متقاضي طالق توصيه مي شود در جلسات مشاوره قبل از ازدواج براي زوجين آموزش هايي در مورد عملكرد 

 هاي يافته به باتوجه تا حدودي پيشگيري شود. همچنين هاي جنسي ارائه شود تا بدين وسيله از بروز مسائل مربوط به روابط جنسي زوجين

 مناسب هاي روش از يكي عنوان به زندگي در پذيرش، هدفمندي و رشد فردي ابعاد درمورد خصوصا زوجين رواني بهزيستي تقويت مذكور،

   شود. مي پيشنهاد آن پيامد هاي و زناشويي مشكالت از پيشگيري و زناشويي رضايت ارتقاي و بهبود براي
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